
Carta da Conferência São Paulo Sua 
São Paulo é sua, cuide dela e a transforme. 

 
A Conferência São Paulo Sua é uma iniciativa da sociedade civil para elaborar 
uma agenda mínima, necessária e imprescindível, para as eleições municipais 
a prefeito e a vereadores de 2020. Esta será a eleição municipal mais 
importante desde a redemocratização.  
 
O processo terá a participação de centenas de entidades da sociedade e de 
intelectuais de todas as áreas, reunindo instituições e entidades 
representativas, culturais, associações de moradores, sindicatos, 
universidades, movimentos sociais, políticos e religiosos.  O objetivo é unir 
todas as forças democráticas a realizar um amplo mutirão cívico nas 32 regiões 
e nos distritos de São Paulo, com debates que levantem problemas e apontem 
soluções para a cidade. Incentivar cada morador a perceber-se como cidadão, 
de forma plural e criativa, atraindo as mais vibrantes lideranças sociais e 
amplos setores da intelectualidade de São Paulo. 
 
A partir de seis campos temáticos – política social, política urbana, 
sustentabilidade ambiental, direitos humanos e diversidade, desenvolvimento 
econômico e democracia, governança e participação – desenharemos 
propostas viáveis para mais de 30 áreas âncoras. 
 
Esse esforço contará com o aplicativo "São Paulo Sua", que será importante 
instrumento de diálogo, percepção, pesquisa e participação de milhares de 
pessoas para essa construção coletiva.  
 
A partir de três prioridades iniciais Democracia, Inovação e Emprego a 
Conferência tem como vocação a formação de pactos para serem criados 
consensos na metrópole. A Conferência São Paulo Sua lançada hoje dia 21 de 
setembro, terá suas conclusões divulgadas em 30 de maio de 2020 com a 
aprovação da agenda mínima para a cidade. Todos os candidatos a prefeito e 
a vereadores poderão fazer uso dela comprometendo-se com sua implantação 
e superação. 
 
Acreditamos que ao estimular o protagonismo das cidades e o empoderamento 
dos cidadãos trabalhamos para que o Bicentenário da Independência e a 
realização da Semana de Arte Moderna em 2022 unam o país através de uma 
grande onda plural das artes e das culturas pela retomada do desenvolvimento 
e da soberania. 
 
Pretendemos construir a cidade inteligente, empreendedora, socialmente mais 
justa, aberta para a natureza e a democracia que os paulistanos e brasileiros 
desejam e merecem colocando pernas na esperança e nos sonhos.  
 
#SPSuaDemocracia/Inovação/Emprego  
 
 
                                                                    São Paulo, 21 de setembro de 2019. 
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